Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2013/2014
Tímto Vás žádám o přijetí dítěte:

..........................................................., ................................…………, ..........................
jméno a příjmení

datum a místo narození

občanství

............................................................................................................., .........................
adresa trvalého pobytu dítěte - město, obec, ulice, č. p., pošta

PSČ

....................................................................................
název zdravotní pojišťovny, u níž je dítě pojištěno

do mateřské školy k

1. 9. 2013.

Nástup dítěte do MŠ požaduji od: ..................................

Současně prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem tohoto dítěte.

Otec:.............................................. , ...................................................................................
jméno, příjmení

adresa trvalého pobytu

…………………………………., ...................................................................................,
telefon / mobil

email

Matka:............................................ , ...................................................................................
jméno, příjmení

adresa trvalého pobytu

…………………………………., ...................................................................................,
telefon / mobil

email

Uveďte prosím údaje nezbytné pro rozhodnutí o přijetí dítěte:
1.

Současně s touto žádostí PODÁVAM / NEPODÁVÁM *) žádost o přijetí sourozenců do téže mateřské školy.
Uveďte prosím jména sourozenců, u kterých podáváte žádost do téže mateřské školy:

..................................................................................................................................
2.

Sourozenci přihlašovaného dítěte JSOU / NEJSOU *) žáky NOE – Křesťanské ZŠ.
Uveďte prosím jména sourozenců, kteří jsou žáky NOE – Křesťanské ZŠ:

..................................................................................................................................
Prohlášení rodičů:
Jsme si vědomi, že uvedení nepravdivých údajů do této žádosti může mít za následek zamítavé rozhodnutí -nepřijetí dítěte.
Jsme si vědomi, že děti budou v mateřské škole vedeny ke křesťanským hodnotám.
Jsme si vědomi, že úplata za předškolní vzdělávání činí 1200,- Kč měsíčně na dítě.

..............................................................................................................
jméno, příjmení a datum narození navrhovatele - zákonného zástupce dítěte

...............................................................................................................
trvalé bydliště, popř. doručovací adresa zákonného zástupce dítěte
V Pardubicích dne …………………………

...............................................................
podpis zákonného zástupce dítěte
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Vyjádření dětského lékaře:

1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy. Jiná závažná sdělení:
2. Dítě je řádně očkováno:

ANO

NE

3. Dítě vyžaduje specielní péči v oblasti:
- zdravotní
- tělesné
- smyslové
- jiné
4. Alergie:
5. Možnost účasti na akcích školy: plavání, saunování, škola v přírodě
Přijetí dítěte do mateřské školy: doporučuji

................................................
datum

nedoporučuji

........................................................
razítko a podpis pediatra

Jiná závažná sdělení rodičů (důvody hodny zřetele – rodinné, zdravotní a jiné):

Vyplňuje ředitelka školy:
Přihláška přijata dne:

Rozhodnutí odesláno dne:

*) nehodící se škrtněte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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